
ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Diagnosi estratégica

a) Síntesi de la situació actual

Riscos ambientals

- Juntament amb els incendis forestals,  les inundacions constitueixen el  principal  risc 
ambiental de la comarca de l’Alt Empordà.

- El  riu  la  Muga,  gaudeix  d’un  element  fonamental  per  laminar  el  risc  d’avingudes i  
desbordaments com és l’embassament de Boadella. Per aquest fet, les zones amb un 
major  risc  d’inundació  estan  als  trams  d’aiguabarreig  de  la  Muga  amb  els  seus 
principals  tributaris,  el  Llobregat  i  el  Manol,  tots  dos  de  caràcter  molt  torrencial, 
juntament amb el tram final de l’Orlina. La principal zona inundable es troba al marge 
dret, a partir dels municipis de Cabanes i Sant Pere Pescador fins el mar, presentant 
una  altra  freqüencialitat  d’episodis  (10  a  50  anys),  juntament  amb molts  municipis 
litorals. En tots aquests espais, i segons INUNCAT, hi ha catalogats 53 punts crítics per 
inundacions.

 



- La  coincidència  espaial  entre  les  àrees  més  afectades  pels  vents  de  tramuntana, 
especialment al nord de la comarca amb municipis com la Jonquera, Portbou o Espolla, 
amb cobertes  de  sòl  majoritàriament  forestal  i  un  seguit  de  condicions  de  relleu  i  
accessibilitat, donen com a resultat un risc per incendis forestals a la comarca molt 
elevat.  El  vent  és  el  factor  clau  que  determina  una  ràpida  propagació  del  foc i  la 
formació de grans incendis forestals. 

- En la gestió de l’alt risc d’incendis forestals de la comarca, les mesures preventives hi  
desenvolupen un paper fonamental. 

Risc d'incendis forestals i mesures preventives

Motiu de l'augment de risc Dades Conseqüència Mesura a adoptar

Abandonament de les 
activitats tradicionals al bosc: 
desaparició de la ramaderia 
extensiva, recollida de 
branques, explotacions 
forestals no actives, …

Augment de la massa combustible 
forestal en un 30% anual, sempre i 
quan no hi hagi incendis

Augment de la 
magnitud dels 
incendis 
forestals

Foment d'activitats 
com  la ramaderia 
extensiva o 
elaboració de 
plans de gestió 
forestal

Augment de la superfície 
forestal i disminució de la 
superfície agrícola

 Tipologia 2002 2007
Forestal 59,6% 68,4%
Agrícola 34,8% 22,6%

Augment de la 
capacitat de 
propagació del 
foc

Manteniment i 
potenciació del 
paisatge mosaic

Causes antròpiques: 
negligències, intencionats i 
causes naturals

452 incendis (1990-2000): 
* 76,6% negligències
* 20,4% intencionats
* 3% origen natural
* 3% mal funcionament línies 
elèctriques o maquinària

Formació de 
nombrosos 
incendis 
forestals

Vigilància i 
sensibilització



Reforçament de l'acció de les 
ADF

13 ADF a la comarca amb una 
superfície forestal de 87.448 ha

Manca de 
recursos humans 
i econòmics

Major recolzament 
social i 
institucional, i més 
coordinació entre 
ADFs

- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està assumint un paper molt destacat en la gestió 
dels múltiples riscos que afecten a la comarca. Al 2009 ha aprovat i està impulsant el  
Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil a la comarca amb l’objectiu de 
coordinar esforços i oferir un primer nivell d’organització, assistència i cooperació entre 
els diferents agents implicats. El CCAE també està donant suport per a la redacció i  
revisió dels Plans de Protecció Civil Municipals, així com suport als ajuntaments per a 
la implantació dels seus plans d’emergència, programant sessions d’informació a la 
població i  organitzant  simulacres dels diferents riscos.  A nivell  d’incendis,  el  CCAE 
s’encarrega de l’elaboració dels Plànols de Prevenció d’Incendis, que defineixen quines 
són les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions a protegir. 

- El  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà està adoptant  un seguit  de competències en 
matèria d’incendis forestals que vindran determinades pels resultats del Pla de Suport 
Comarcal per a la redacció de plans de protecció civil a la comarca. El CCAE també 
està elaborant els plànols de delimitació per a la prevenció d’incendis a la comarca. Al 
gener de 2009 ja havia entregat 15 d’aquests plànols, 8 estaven en redacció i 8 més 
estaven propers en redacció.

- L’excés de nitrats procedents de la multitud d’explotacions agràries de la comarca, així  
com la química dels adobs que durant molt temps han estat molt utilitzades pels cultius, 
són  les  causant  principals  dels  problemes  de  contaminació  de  sòls  i  aigües 
subterrànies i superficials. A més d’aquestes, existeixen altres fonts contaminants que 
sovint no són tingudes en compte o erròniament són considerades poc importants com 
la falta o el mal funcionament de les depuradores, la falta de cabal dels rius i rieres, o 
l’existència de sistemes de clavegueram vells i en mal estat.

Espècie Caps per tipologia Kg N / any

Porcí 343.330 2.307.295

Boví 34.008 1.135.830

Avicultura 2.303.180 505.817

TOTAL 2.812.420 3.990.012

- A l’espera dels resultats de la darrera revisió elaborada al 2009, hi ha determinades un 
seguit de zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
L’Alt Empordà és la comarca gironina amb una major nombre de municipis inclosos 
amb un total de 37 municipis. 



- El Pla de Protecció Civil de Catalunya estableix un seguit de paràmetres sota els quals 
cada municipi ha d’elaborar de manera obligatòria, recomanada o voluntària un Manual 
d’Actuació  específic  per  un  determinat  tipus  de  risc.  Malauradament  no  tots  els 
municipis disposen d’aquesta planificació:

Pla Obligats Recomanat No 
obligat Homologats % homologats

INUNCAT 37 20 11 23 68%
INFOCAT 49 0 19 40 81,6%
SISMICAT 58 0 10 33 56,9%

TRANSCAT - - - 13 -

Balanç de l’aigua

- L’Alt Empordà és una comarca deficitària d’aigua en determinades èpoques de l’any 
amb greus episodis  de sequeres que comporten restriccions en el  subministrament 
d’aigua a moltes poblacions i activitats. Els problemes s’accentuaran en els propers 
anys si es compleix la previsió  de creixement del 25% entre els anys 2001 i 2026, 
augmentant alhora la conflictivitat social al voltant de l’aigua.

- Molts municipis que no formen part de les xarxes de subministrament d’aigua en alta 
del Consorci de la Costa Brava-sistema nord i la xarxa de Figueres i el seu entorn urbà, 
han  triat  l’opció  de  mancomunar-se  amb  altres  municipis  per  tal  de  millorar 
l’abastament  d’aigua  en  alta  mitjançant  la  captació  d’aigües  subterrànies  i  evitar 
problemes de subministrament. Entre aquestes trobem la mancomunitat de les Alberes 
i  la mancomunitat de Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga i Garriguella. El  CCAE també 
dóna servei d’abastament en alta als municipis de Cistella, Lladó i Navata.

- L’embassament de Boadella és la mesura més important adoptada per l’abastament 
d’aigua de la comarca, subministrant aigua a la zona on es concentra la major part de 
la població (Figueres i les seves rodalies). Recentment s’estan portant a terme moltes 
altres  actuacions  per  millorar  l’abastament  com:  la  creació  d’una  nova  estació  de 
bombament  d’aigua,  la  modernització  de la  xarxa  d’abastament  en alta  o  la  recent 
ampliació  de  la  potabilitzadora  de  Figueres  ha  permès augmentar  el  servei  a  més 
població d’altres municipis propers, alhora que millorar la qualitat del gust de l’aigua



- L’origen d’abastament d’aigua potable dominant als municipis de la comarca continua 
essent el subterrani, en moltes ocasions compartint protagonisme amb altres formes 
d’abastament com el superficial o alguna connexió externa.

- Hi ha 23 municipis de l’Alt Empordà que gestionen el seu servei d’aigües a través d’una 
gestió directa per part del mateix ajuntament. A la resta de municipis són empreses 
externes com Sorea, Prodaisa o Aqualia les que s’encarreguen de dita gestió. Aquest 
fet  implica  que  molts  municipis  no  desenvolupin  un  control  adequat  de  les  seves 
aigües,  fent apropiat  l’aplicació de mesures com la redacció de Plans Directors del 
Servei o la instal·lació de comptadors. 

- Les 21 EDAR instal·lades a l’Alt Empordà donen servei a una població permanent de 
101.242 habitants, quantitat que cobreix al 74,8% de la població de la comarca. Els 
municipis petits de l’interior de la comarca són els que majoritàriament no disposen 
d’una EDAR. A més, moltes depuradores existents a nuclis urbans com: Vilamaniscle, 
Vilanant, Sant Mori o Cabanelles són deficients, amb la qual cosa cal augmentar la 
seva capacitat.

Consum d’aigua 

- L’agricultura  és l’activitat  que més volum d’aigua consumeix amb prop del  70% de 
l’aigua subministrada a tota la comarca. L’aplicació de mètodes més moderns de reg 
permetria estalviar fins a un 35% de l’aigua utilitzada pels mètodes tradicionals. Aquest 
ampli marge de millora s’ha traduït amb una línia d’ajuts que la Generalitat ha aprovat 
recentment per millorar i modernitzar el regadiu durant el període 2009-2011. 



- Els  municipis  litorals  i  de  l’entorn  de  Figueres  són  els  que  presenten  una  majors 
consums d’aigua per a usos domèstics i industrials.

- Pocs són els  municipis  de l’Alt  Empordà que disposin d’una xarxa  de clavegueram 
separativa entre les aigües pluvials i  residuals, reduint-se a determinades zones de 
nova  urbanització  i  alguns  carrers  principals.  La  major  part  de  les  àrees  urbanes 
restants mantenen els antics sistemes unitaris, o en altres molts casos, no disposen de 
cap sistema de clavegueram.

- L’absència en molts municipis d’un sistema de depuració d’aigües residuals urbanes 
provoca l’abocament directa a la xarxa fluvial. La solució al problema vindrà donat per 
l’ACA qui té previst un projecte de construcció d’unes mil depuradores a tot Catalunya 
en els municipis amb una població inferior als 2.000 habitants. L’abocament a la xarxa 
fluvial  de  productes  tòxics  procedents  d’indústries  de  municipis  com  Castelló 
d’Empúries, Figueres i rodalies (Vilamalla i Vilafant), degut a la insuficient capacitat de 
la depuradora de Figueres, ha provocat que el curs de la Muga i d’alguns dels seus 
afluents  com  el  Manol,  hagin  estat  els  que  més  han  patits  els  efectes  de  la 
contaminació de les aigües. 

Soroll

- Les  normatives  europees  referents  al  soroll  han  impulsat  el  desenvolupament  de 
normatives a nivell estatal i autonòmic als països que formen part de la Unió Europea. 
Aquest  marc  normatiu  vol  donar  resposta  a  les  inquietuds  que  han  manifestat  els 
ciutadans amb les múltiples queixes relacionades amb el soroll, i alhora establir uns 
criteris d’homogeneïtat en els indicadors de soroll i en els mètodes d’avaluació.

- És competència municipal determinar mitjançant una normativa o ordenança quins són 
els nivells sonors permesos, ja sigui per activitats econòmiques com per les activitats 
quotidianes de les persones i les derivades de mobilitat. Un 63% dels municipis de l’Alt  
Empordà no tenen cap tipus de normativa pròpia.

- La Generalitat  de Catalunya posa a disposició dels municipis,  mitjançant el  Consell 
Comarcal, els mapes de capacitat acústica  que defineixen els nivells màxims d’emissió 
de soroll per els carrers que configuren la trama urbana d’un municipi.  Només un 51% 
dels municipis altempordanesos han aprovat aquest mapa. 

- Les dues infraestructures viàries més importants que passen per la comarca: la N-II i  
l’AP-7, tenen els mapes estratègics de soroll realitzats. Aquests mapes fan un anàlisi  
de les zones que queden afectades per el pas d’aquestes infraestructures. L’anàlisi  
valora  un  seguit  de  consideracions  amb  la  finalitat  de  determinar  unes  propostes 
d’actuació per a minimitzar el seu impacte sonor.

- La  presència  de  grans  vies  de  comunicació  és,  generalment,  un  dels  elements 
principals que més molèsties genera a les persones: durant el procés de construcció i  
un cop estan finalitzades pel trànsit que generen.



- Actualment totes les obres d’infraestructures viàries i/o ferroviàries disposen d’un estudi 
ambiental que determina les mesures correctores durant els treballs de construcció. 
Les mesures preses han de respectar les hores de descans de la població limitant  
l’horari de treball, però també tenint la maquinària en bon estat i  ubicant el parc de  
maquinària lluny de les zones habitades. 

- Les mesures correctores per mitigar el soroll a les infraestructures ja existents passen 
per la realització d’apantallaments amb materials sintètics o amb espècies vegetals. 

Aprofitament dels recursos naturals

- L’explotació dels recursos geològics constitueix un dels aprofitaments de major interès 
econòmic.  Tal  com  s’observa  al  mapa  les  diferents  activitats  extractives  són 
especialment  abundants a les proximitats  del  riu  Fluvià,  i  al  voltant  de la  ciutat  de 
Figueres, essent força escasses en les zones més muntanyoses de la comarca. Les 
diferents  activitats  estan  classificades  segons  l’estat  d’explotació-restauració 
(30/05/09).

- Activitats extractives actuals a l’Alt Empordà (en superfície, m2), en funció del recurs 
explotat i de l’estat d’explotació/restauració en què es troben:

Recurs
Activitats 

no 
iniciades

Activitats actives Activitats 
pendents de 

regularització

Restaurades 
en període 
de garantia

Activitats 
finalitzades

Total 
(m2)

Total 
activitats 

extractives
Restauraci
ó integrada

Restauració 
no iniciada

Argiles 0 42.816 143.951 0 36.756 13.320 236.844 11

Calcàries 0 0 768.174 373.158 0 0 1.141.332 23

Esquists 0 0 0 0 0 26.534 26.534 2

Feldespat 0 371.917 0 0 0 0 371.917 2



Granit 0 21.949 39.902 20.746 0 0 82.597 5

Graves 410.992 707.584 466.682 570.996 207.023 233.451 2.596.728 58

Margues 0 0 87.975 0 0 0 87.975 2

Pissarres 0 0 8.948 24.723 0 9.425 43.096 4

Sauló 13.084 0 0 74.537 0 52.589 140.211 5

Sorres 53.497 107.827 226.681 0 206.174 42.129 636.309 22

Talc 0 0 15.253 4.571 0 0 19.824 5

TOTAL 477.573 1.252.093 1.757.568 1.068.731 449.954 377.448 5.383.366 139

% 9 23 33 20 8 7 100  

- La restauració integrada és la més convenient pel seu caràcter continu i gradual que li 
és característic,  i  que permet comprovar l’efectivitat  de les mesures correctores i,  a 
més, recuperar parcialment la fiança.

- Actualment, els únics aprofitaments hídrics que hi ha en els rius de la comarca són els 
de producció d’energia hidroelèctrica. A la conca de la Muga tan sols hi ha un central  
productora hidroelèctrica, situada just després de l’embassament de Boadella, amb una 
potència  instal·lada de 3.480.000 kW, mentre  que  a la  conca del  Fluvià  (dins dels 
termes comarcals de l’Alt  Empordà) hi  ha dues minicentrals  hidroelèctriques,  una a 
Sant Mori i l’altra a Garrigàs, la primera amb una potència instal·lada de 200 kW i la 
segona amb una de 272 kW. 

- Les espècies arbòries dominants a l’Alt Empordà són l’alzina (Quercus ilex), amb una 
superfície de 13.503 ha, i la surera (Quercus suber), amb una superfície de 11.815 ha. 
El pi blanc també ocupa una superfície significativa, amb 7.912 ha.

- De tota la superfície forestal de la comarca de l’Alt Empordà, la major part està formada 
per un tipus de bosc que permet algun tipus d’aprofitament.  L’obtenció de fusta és 
l’aprofitament majoritari, mentre que la superfície forestal amb aprofitament per a llenya 
representa un 31%.

- Cal destacar (segons dades del CPF del 2007) que el 93,7% de la superfície forestal de 
l’Alt  Empordà és propietat  privada, i  moltes d’aquestes propietats tenen instruments 
d’ordenació  forestal  (IOF).  Els  IOF  són  el  Pla  Tècnic  de  Gestió  i  Millora  Forestal 
(PTGMF) i el Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF). 

- Actualment (2009) a l’Alt Empordà hi ha 190 IOF aprovats, que ordenen 33.551 ha de 
superfície forestal privada (43,3% de la superfície forestal privada de la comarca), dels 
quals 171 són PTGMF (33.348 ha) i 19 són PSGF (203 ha).

- Aprofitaments  forestals  a  les  finques  privades  de  l’Alt  Empordà  amb  IOF  o  sense 
(2007):



Tipologia finques
Fusta 

coníferes Fusta planifolis Total fusta Suro Llenyes

Tn Ha Tn Ha Tn Ha Tn Tn Ha

Finques sense IOF 5.041 - 1.764 - 6.805 - 214 2.253 -

Finques amb IOF 2.433 130,1 176 2,52 2.610 132,6 775 3.567 191,62

- En total, a l’Alt Empordà hi ha 3.292,1 hectàrees de boscos públics, el que representa 
al voltant d’un 4% de la superfície forestal de la comarca (DMAH 2008). D’aquests, 
3.240,9  hectàrees  (98,4%)  tenen  com  a  titular  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  51,2 
hectàrees (1,6%) tenen com a titular entitats locals.

- A la província de Girona es van capturar en el període 2007-2008 fins a 28 espècies  
cinegètiques diferents de caça menor, i 6 espècies de caça major, en un total de 203 
àrees de caça, convertint-se així en la província catalana amb més diversitat d’espècies 
cinegètiques capturades.

- La caça major té com a protagonista destacat el porc senglar (7.906 captures), espècie 
molt abundant a la província de Girona, i especialment a la comarca de l’Alt Empordà.

- Per a l’any 2009 hi ha 8 zones de pesca controlada (ZPC) registrades a l’Alt Empordà, 
totes a la conca de la Muga, i gairebé totes associades a alguna resclosa o presa. Cal 
destacar que totes les ZPC es troben a la part alta i mitja del riu, i també a la riera de  
l’Anyet, sumant en total una extensió de 65,5 Km de riu.

- La pesca marítima a les comarques gironines travessa una crisi de sostenibilitat a nivell 
socioeconòmic. Malgrat la facturació ha anat ascendint, el sector de la pesca és menys 
rendible degut a l’increment de costos (en especial el preu dels carburants, però també 
d’altres com les reformes a les embarcacions que s’han de fer obligatòriament  per 
complir  la  normativa)  i  el  descens de les captures,  sobretot  les d’anxova  (o  seitó). 
Actualment existeix una regressió de llocs de treball per la pèrdua de rendibilitat del  
sector.

- Captures a les 4 llotges existents a la comarca de l’Alt Empordà (2007):

Llotges Captures (kg) Recaptació (€) Preu mig (€/kg)

 Llançà  1.072.158,59  5.045.449,47  4,71

 Port de la Selva  1.140.754,37  5.124.194,55  4,49

 Roses  4.293.062,83  13.646.637,41  3,18

 L'Escala  2.025.133,67  4.090.365,95  2,02

- Evolució del nombre de treballadors en les 5 confraries de l’Alt Empordà (2007-2009):

Confraria
Armadors Mariners Mariscadors Xarxaires Altres TOTAL

2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009

Port de Llançà 31 30 56 43 1 0 0 0 1 0 89 73

Port de la Selva 28 12 55 38 0 0 0 0 1 1 84 51

Cadaqués 12 8 3 1 0 0 0 0 3 3 18 12

Roses 71 125* 212 177 0 14 0 22 0 6 283 344

L'Escala 54 26 34 38 0 0 0 0 4 0 92 64

TOTAL 196 201 360 297 1 14 0 22 9 10 566 544



(*)  Segons  fonts  consultades  de  la  confraria  de  Roses,  aquesta  dada  no  és  correcta  ja  que  s’han  
comptabilitzat   tots  els propietaris  de les embarcacions.  El  nombre real  d’armadors en actiu  el  2009 és  
inferior a la del 2007

- Pel que fa a les diferents modalitats de pesca utilitzades a la província  de Girona,  
segons dades del DAR del 2008, els arts menors són la modalitat més comuna (216 
embarcacions), però també la que més ha disminuït en els últims anys. La modalitat 
d’arrossegament és la segona amb més embarcacions (94), tot i que aquestes són molt 
més grans i amb molta més capacitat d’emmagatzematge.

- L'encerclament i  l’arrossegament són les modalitats de pesca menys selectives.  En 
l’estructura  de  la  flota  pesquera  gironina  aquestes  dues  modalitats  sobresurten  en 
captures  i  facturació.  De  les  espècies  comercials  de  Catalunya,  la  FAO  en  té 
identificades 6 com a sobreexplotades: la tonyina, el bonítol, el lluç, el peix espasa, el  
besuc i el mújol.

- La pesca artesanal és la més sostenible a nivell ambiental. La seva major selectivitat fa 
que  les  captures  no  siguin  molt  elevades,  que  no  hi  hagi  pràcticament  captures 
accidentals, i que les espècies capturades siguin de major valor econòmic.

- Evolució de la flota pesquera a la província de Girona (2003-2008):

- Els únics espais  marítims amb figura de protecció a l’Alt  Empordà corresponen als 
espais  inclosos  dins  del  Parc  Natural  del  Cap  de  Creus.  Concretament,  la  franja 
marítima protegida ocupa una extensió de 3.064 hectàrees. A finals d’any hi ha prevista 
l’ampliació de la reserva marina fins a 14.000 Km2, passant a ser competència de la 
UE, i esdevenint la reserva marina més gran d’Europa. Els hàbitats més importants i  
fràgils en la zona marítima són els hàbitats coral·lígens, precoral·lígens, i les praderies 
de  posidònia  (Posidonia  oceanica),  on  troben  aliment  i  refugi  una  gran  diversitat 
d’organismes, amés de ser àrees de posta i alevinatge importants.

Residus

- Residus municipals  . A nivell general la gestió dels residus municipals es regula per la 
llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de 
residus a Catalunya. Aquesta Llei determina el model de gestió, que pot portar-se a 
terme des de l’àmbit municipal o, si s’escau, fer-se a nivell mancomunat o comarcal, 
com és el cas de l’Alt Empordà, on es gestiona en gran part des del Consell Comarcal.

- El Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012, 
jerarquitza la gestió dels residus i estableix un conjunt d’actuacions necessàries per 
assolir uns objectius qualitatius i quantitatius.

- El desenvolupament territorial del Programa es fa a partir del Pla Estratègic per a la 
Gestió de Residus Municipals a l’Alt Empordà, redactat pel Consell Comarcal el març 



del  2008.  Un  cop  aprovat,  s’han  començat  a  redactar  plans  de  gestió  de  residus 
municipals a la major part dels municipis de la comarca, d’acord amb els objectius i  
estratègies del Pla estratègic de gestió de residus de l’Alt Empordà.

- Per tal de conèixer la producció total de residus municipals de l’Alt Empordà i la seva 
evolució en el temps es considera de manera integrada els residus municipals que 
anualment  es dipositen al  dipòsit  controlat  de Pedret  i  Marzà,  i  els  residus que es 
recullen a través de la recollida selectiva en àrees d’aportació i en les deixalleries, així 
com també els residus orgànics separats per a compostatge casolà.

L’any 2007 es produïen 2,42 kg/hab·dia a la comarca, valor força superior a la mitjana 
de Catalunya, que és de 1,64 Kg/hab·dia pel mateix any. Aquest fet s’explica per la 
forta població estacional que té la comarca,  que fa augmentar considerablement la 
producció total de residus.

La fracció de selectiva augmenta de forma exponencial,  passant de 3.365 Tn l’any 
2000 a 21.126 Tn l’any 2007. En canvi, la fracció de rebuig en el període 2000-2006 
augmenta  poc,  cada  any menys que  l’anterior,  fins  arribar  a  l’últim  any  que  ja  no 
augmenta sinó que disminueix en 1.332 Tn.

Per altra banda, els vuit municipis més grans de 2000 habitants de la comarca tenen 
una  producció  de  residus  molt  superior  als  altres  60  municipis  més  petits. 
Concretament, l’any 2007 els 8 municipis més poblats produïen el 75% dels residus 
municipals de tota la comarca, fet que s’explica també per l’elevada població estacional 
que tenen.

- Tots els residus de la fracció resta tenen com a destí final la disposició controlada en el  
dipòsit controlat de Pedret i Marzà.

- Destí final dels residus municipals any 2007:



El percentatge de reciclatge ha augmentant molt en el període 2000-2007, passant del 
3,76%  al  18,49%,  però  tanmateix  encara  resta  lluny  de  l’objectiu  marcat  pel 
PROGREMIC 2007-2012, d’arribar a un 48% de valorització.

- Segons les dades, en l’any 2007 la fracció de selectiva amb més tones separades va 
ser la de FORM i FV, seguida del paper i cartró, el vidre i els envasos lleugers. La 
fracció de voluminosos no s’ha considerat  ja que la gestió actual que se’n fa és la 
d’abocament controlat a Pedret i Marzà. La fracció “altres” tampoc s’ha considerat ja 
que no es disposa de dades fiables.

Fraccions 
selectiva

Tn Kg/hab any Eficiència Objectius 
PROGREMIC

Nombre 
contenidors

habitants/ 
contenidor

Paper i cartró 6.355,07 49,2 22,24% 75% 800 161

Vidre 4.460,45 34,53 48,79% 75% 699 185

Envasos lleugers 1.406,26 10,89 11,18% 25% 765 168

FORM i FV 8.904,74 68,94 17,31% 55% * *

  (*) La matèria orgànica se separa de diverses formes, depenent de l’estratègia adoptada per 
   cada municipi (contenidors al carrer, contenidors a les deixalleries, compostatge casolà...)

Evolució de les diferents fraccions de selectiva a l’Alt Empordà (període 2000-2007):

- Pel  que  fa  a  la  fracció  “altres”,  en  termes  quantitatius  destaquen  les  fraccions  de 
voluminosos, aparells elèctrics i  electrònics (RAEE), els tèxtils o les runes, tot i  que 
altres fraccions menys abundants poden ser contaminants o perilloses (bateries, piles, 
pintures, dissolvents, olis, etc). El lloc específicament dissenyat per a recollir aquestes 
fraccions és la deixalleria. Algunes d’aquestes fraccions tenen un sistema integrat de 
gestió (SIG) específic que permet la recollida en els mateixos centres productors. No es 
tenen dades fiables de la recollida d’aquestes fraccions a l’Alt Empordà.

- La  deixalleria  és  una  instal·lació  que  permet  assolir  nivells  més  alts  de  recollida 
selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de 
residus. Roman oberta un determinat horari durant el qual hi ha l'encarregat per tal 
d'informar l'usuari i garantir la correcta gestió dels materials aportats.

- Deixalleria comarcal i municipis amb deixalleries de gestió municipal:

-
Municipi Tipus Gestió Residus admesos Taxes

Pedret i Marzà (comarcal) C (gran) Concessió GBI Serveis Municipals i comercials Sí



Figueres C (gran) Ecoserveis Municipals i comercials Sí

L'Escala B (mitjana) Concessió Sersall Municipals i comercials Sí

Castelló d'Empúries bàsica Concessió Sersall Municipals No

Empuriabrava B (mitjana) Concessió Sersall Municipals i comercials No

Roses B (mitjana) Rosesnet Municipals i comercials Sí

Vilafant A (petita) Ajuntament Municipals No

Llançà bàsica Concessió FCC Municipals i comercials No

Cadaqués bàsica Concessió Sersall Municipals No

La Jonquera bàsica Concessió GBI Serveis Municipals i comercials No

Navata bàsica Concessió Sersall Municipals i comercials No

- A part de les deixalleries comarcal i municipals, recentment s’ha creat una xarxa de 
minideixalleries repartides en 21 municipis, que té com objectiu acostar aquest servei a 
la població, ja que la comarca de l’Alt Empordà té 68 municipis i més de 200 nuclis  
disseminats, i per tant la població es troba molt dispersada.

- Dipòsit controlat (abocador) comarcal de Pedret i Marzà  . Fases d’explotació:

FASE PERÍODE 
D'EXPLOTACIÓ SUPERFÍCIE (ha) CAPACITAT (m3) GESTOR

I i II 1985 - 1991 (fase 2) 5,7 243.000 Mancomunitat de municipis

III 1992 - 2001 6,5 469.500 Consell Comarcal

IV 2002 - 2012 (previst) 21,4 1.167.603 Consell Comarcal

- Esquema dels diferents vasos d’abocament, edificis i instal·lacions de l’abocador:

- Instal·lacions  planificades  pel  futur  centre  comarcal  de  tractament  de  residus 
municipals, situat al costat de l’actual abocador, a Pedret i Marzà:

a) Substitució de l’actual deixalleria comarcal per una de més gran i més completa. La 
deixalleria comarcal continuarà actuant com a centre de recepció de la xarxa de 
minideixalleries, a més d’actuar com a filtre dels residus destinats a l’abocador.

b) Nova planta de compostatge comarcal. Tractament de la FORM i FV provinent de 
la recollida selectiva, i de la MOR (provinent de la fracció resta) de forma separada.



c) Nova  planta  de  gestió  de  residus  voluminosos.  Separació  de  fèrrics  i  fustes, 
trituració de material no valoritzable, separació d’electrodomèstics, RAEE, ferralla, 
vidres, etc.

d) Nova planta  de triatge i  tractament  de la  fracció  resta.  Separació  de la  fracció 
orgànica  (MOR)  i  separació  parcial  d’altres  fraccions  valoritzables  (metalls, 
envasos, paper...).

- Runes  i  residus  de  la  construcció  .  L'activitat  de  la  construcció  origina  un  volum 
important de residus. En l'actualitat, existeixen un seguit de dipòsits controlats, plantes 
de  transferència  i  plantes  de  reciclatge  per  tal  de  realitzar  una  gestió  adequada 
d'aquests residus.

- El Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, fixa 
l’obligació  del  productor  de  les  runes  a  lliurar-les  de  manera  correcta.  Per  a 
desenvolupar  aquest  decret  en  l’àmbit  municipal,  existeix  l’ordenança  municipal 
reguladora de les runes i els residus de la construcció. Tanmateix, actualment són pocs 
els municipis de l’Alt Empordà que tenen redactada aquesta ordenança.

- El  Programa  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  (PROGROC)  2007-2012  és 
l’instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de la construcció i 
demolició per als propers anys a Catalunya.

- Residus  industrials  .  Es  considera  residu  industrial  qualsevol  substància  o  objecte 
resultant  d’un  procés  de producció,  de  transformació,  d’utilització,  de consum o de 
neteja,  el  productor  o  posseïdor  del  qual  se’n  desprengui  o  tingui  la  intenció  de 
desprendre-se’n. En qualsevol cas queden exclosos els residus de comerços, oficines i 
serveis,  i  tots  els  residus  originats  a  la  indústria  que  tenen  la  consideració 
d’assimilables a residus municipals comercials,  d’acord amb el  Catàleg Europeu de 
Residus.

- Tones de residus industrials declarats a l’Alt Empordà segons tipus de tractament en el 
període 2000-2005:

Any Valorització 
en origen

Valorització 
externa Subproducte Emmagat 

-zematge
Fisicoquímic 

- biològic 
depuradora

Deposició 
controlada incineració

Gestió no 
especificada 
o insuficient

2000 274 22.891 4.604 495 395 2.042 108 814

2001 200 22.482 5.106 502 402 3.042 328 682

2002 656 26.466 5.564 55 9.282 2.868 123 369

2003 609 28.016 5.259 31 8.158 4.952 130 506

2004 1.098 35.196 2.003 58 938 3.049 290 308

2005 2.078 37.831 437 545 4.776 5.341 26 440

- Residus ramaders  . En aquest apartat només es tracten aquelles activitats ramaderes 
que comporten una producció de dejeccions ramaderes significativa. Segons dades del 
DAR 2009, l’espècie ramadera amb més producció de dejeccions a l’Alt Empordà és el 
porcí (2.307,3 Tn), seguida del boví (1.135,8 Tn) i l’aviram (505,8 Tn).

- El principal ús que es fa a l’Alt Empordà dels residus ramaders és l’agrícola, per tant  
més que d’un residu, es pot parlar d’un subproducte. Tot i així, una aplicació agrícola 
dels  fems  feta  d’una  manera  incorrecta  pot  portar  problemes  de  contaminació 
d’aqüífers, d’aigües superficials i de sòls, així com problemes importants d’olors.

- Per a una correcta gestió, els ramaders i agricultors han de disposar i aplicar plans de 
gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats respectivament, així  
com llibres de gestió. Les dosis d’aplicació de les dejeccions ramaderes en les zones 
designades com a vulnerables han de ser les que fixa el Decret 205/2000. Per a la 
resta de zones cal seguir criteris agronòmics basats en el codi de bones pràctiques 
agràries.  L’ús adequat  de les dejeccions ramaderes com a adob per  al  sòl  permet 



millorar-ne la  fertilitat  i  les propietats  físiques i  mantenir  la  relació  tradicional  entre 
ramaderia i agricultura.

- Segons els Decrets 283/1998 i 476/2004 a l’Alt Empordà hi ha més de la meitat dels 
municipis (37 dels 68 municipis que té la comarca) declarats com a zones vulnerables 
per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, tal i  com es mostra en el  
següent mapa:

- S’ha fet un balanç comarcal de dejeccions ramaderes, estimant una superfície agrícola 
utilitzada  (SAU)  a  tota  la  comarca  de  27.941  hectàrees,  i  una  dosi  estàndard  de 
nitrogen d’aplicació agrícola de 170 kg N/ha·any, donant com a resultat que els purins 
generats a la comarca no cobreixen la demanda agrícola de nitrogen, i que per tant la  
diferència s’ha de cobrir amb fertilitzants nitrogenats.

Producció i 
balanç de 
residus 

ramaders

Volum (m3 /any) Tn N/ any

Producció de dejeccions 897.223 3.990
Capacitat d’absorció de les 

terres de conreu 1.068.123 4.750

Balanç -170.900 -760

- Abocaments  incontrolats  .  Els  abocaments  incontrolats  són  un  problema  crònic 
d’algunes zones de l’Alt Empordà. Per exemple, a l’oest de la ciutat de Figueres, a la 
carretera que va cap a Llers, o en alguns punts de la Muga.

- El control dels abocaments incontrolats per part d’un ajuntament passa per una tasca 
prèvia de prevenció amb l’aplicació de l’ordenança municipal de gestió de residus de la 
construcció  en  relació  a  les  llicències  d’obres  tramitades  des  del  municipi.  D’altra 
banda,  existeixen  recursos  econòmics  per  a  realitzar  la  neteja  d’aquests  punts 
d’abocament incontrolat, tot i que sovint es mostren insuficients.



b) Diagnosi comarcal

1. Alt risc d’inundacions a la comarca amb determinats trams amb un especial nivell de 
risc

Les condicions climàtiques, hidrogràfiques i de relleu de la comarca, així com d’ocupació de 
zones inundables, converteixen l’Alt Empordà en un espai amb alt risc per inundacions, amb un 
total de 12 municipis amb un risc molt alt i 8 municipis amb un risc alt. Les zones amb major  
risc són els trams d’aiguabarreig de la Muga amb alguns dels seus tributaris. La major part dels  
punts crítics detectats estan relacionats amb la presència d’infraestructures, i amb el mal estat 
de les lleres i els llits de molts trams de rius que estan bruts i colgats de vegetació.

2. Existència de multitud de factors que determinen un alt risc per incendis forestals 

La creixent superfície forestal  de l’Alt  Empordà, afavorida per l’abandonament de conreus i 
d’activitats  com la ramaderia extensiva o els aprofitaments forestals, juntament amb factors 
climàtics com el vent, un relleu favorable al risc, i la pròpia actuació antròpica, han convertit als 
incendis en un dels principals problemes ambientals de la comarca. El resultat de tot plegat són 
46 municipis amb un alt risc d’incendis, dels quals 9 són deguts a la seva alta vulnerabilitat,  
principalment per la presència d’urbanitzacions en espais forestals. 

3.  Importants problemes de contaminació de sòls i aigües per l’excés de nitrats 

L’Alt  Empordà és la comarca gironina amb un major nombre de municipis declarats com a 
zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, amb un total de 37 
municipis. 

 4.   Baixa presència de Manuals d’Actuació per fer front al risc d’inundacions, incendis i 
sismes 

Forces  municipis  de  l’Alt  Empordà  no  disposen  de  Manuals  d’Actuació  per  fer  front  a 
determinats riscos ambientals presents, tot i l’obligatorietat marcada pels diferents plans. En el 
cas de les inundacions un 32% dels municipis no el tenen redactat,  un 18,4% pel cas dels 
incendis i un 43,1% en el cas dels sismes. 

 5.   Creixent paper del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en la gestió del risc a la comarca 

En  els  darrers  anys,  el  CCAE  està  desenvolupant  importants  tasques  de  recolzament  i  
assessorament als diferents ajuntaments i a la població per tal de gestionar millor els diferents 
riscos a que està sotmesa la comarca. Ha aprovat el Pla d’Assistència i Suport que ofereix un 
primer nivell d’organització, col·labora en la redacció i revisió de Plans de Protecció Civil, dóna 
suport a la implantació de plans d’emergència, i elabora Plànols de Prevenció d’Incendis per a 
urbanitzacions i edificacions vulnerables al foc. 

 6.   Mesures adoptades per a millorar l’abastament d’aigua a la comarca davant els problemes 
d’escassetat

L’embassament de Boadella ha permès subministrar aigua potable a l’àrea més poblada de la  
comarca, Figueres i les seves rodalies, convertint-se en l’actuació més important en la gestió de 
l’aigua a l’Alt Empordà. Altres municipis han passat a formar part de mancomunitats de l’aigua, 
amb captacions conjuntes d’aigües subterrànies, per tal d’assegurar-se’n el seu abastament i 
evitar les puntuals restriccions i l’augment de la conflictivitat social, 



 7.   La gestió directa de l’aigua subministrada davant la gestió d’empreses externes

23 municipis de l’Alt Empordà han decidit que la gestió de l’aigua sigui portada a terme pel  
mateix consistori,  mentre la resta de municipis  disposen d’una empresa externa que els hi 
gestiona tots els aspectes relacionats amb l’aigua. Aquesta mancança provoca, en molts casos, 
gestions poc eficaces com el control dels cabals d’aigua subministrada, fet que se solucionaria 
amb la instal·lació de comptadors a les captacions o dipòsits

 8.   Elevat consum d’aigua per part del reg agrícola i gran potencial d’estalvi d’aigua

Prop del 70% de l’aigua subministrada a l’Alt  Empordà va destinada a l’agricultura, fet que 
comporta que una millora en els sistemes de reg amb l’aplicació de mètodes més moderns 
implicaria un estalvi del 35% de l’aigua utilitzada pels mètodes tradicionals. En vistes d’això, el 
Govern ha aprovat una línia d’ajuts (2009-2011) per modernitzar i millorar el regadiu.

 9.   Amplia cobertura de població per part de les EDAR a la comarca

Malgrat  el  74,8%  de  la  població  de  l’Alt  Empordà  disposa  d’una  EDAR  al  seu  municipi, 
existeixen  un  total  de  47  municipis,  especialment  rurals  i  amb  poca  població,  que  no  en 
disposen, de manera que les seves aigües residuals van directament a la xarxa fluvial.  En 
d’altres casos, les depuradores existents s’han quedat insuficients requerint un augment de la  
seva capacitat. 

10. Escassa presència de xarxes separatives d’aigües residuals i pluvials als nuclis 
urbans

Pocs són els municipis de l’Alt Empordà que disposen d’una xarxa de clavegueram separativa 
entre les aigües pluvials i les aigües residuals, i els que en disposen ho tenen majoritàriament 
instal·lat en zones de nova urbanització. En d’altres molts casos, el sistema de clavegueram és 
unitari i es troben en mal estat o antiquats, mentre altres municipis no disposen de cap sistema. 

 11.   Presència d’un marc normatiu estatal i autonòmic homogeni en matèria de soroll, però no 
a nivell municipal

El marc normatiu que es defineix per la legislació actual es dóna sota uns criteris homogenis  
d’indicadors de soroll  i  de mètodes d’avaluació. Aquesta homogeneïtzació facilita la tasca a 
l’hora de determinar quins són els nivells d’emissió permesos i se’n deriva tot un seguit  de 
documents  de  gran  utilitat;  mapes  de  capacitat  acústica,  mapes  estratègics  de  soroll, 
normatives tipus, etc. Els Ajuntaments han d’utilitzar aquests documents com a eines base per 
a definir unes normatives o ordenances més adequades a les seves necessitats i a la seva 
realitat territorial i/o econòmica.

 12.   Infraestructures importants molt transitades i amb un gran impacte sonor

Per la comarca de l’Alt Empordà hi tenen pas infraestructures viàries i ferroviàries de primer 
ordre i de gran impacte sonor. Algunes d’elles, com l’AP-7 i la N-II, tenen realitzats estudis que  
tenen en consideració els efectes sonors. D’altres, com el TAV, s’han construït sota els criteris 
marcats per l’informe d’impacte ambiental.

Aquests estudis han permès dur a terme mesures correctores, en el moment de la construcció i 
també posteriors, amb la finalitat de reduir el màxim l’impacte sonor. Tot i  això cal tenir en  
compte que són eixos viaris molt transitats sobretot per vehicles pesats.

 13.   La conducta de la ciutadania i del turismes a vegades és poc cívica en temes de soroll



Les normatives  reguladores de soroll  municipals  han de servir  per  a  determinar  els  valors 
màxims d’emissió  de soroll  i  ha  de  permetre  regular  les  activitats  lúdiques  i  econòmiques 
perquè s’adeqüin a les necessitats de la població i respectin el seu descans. El comportament 
d’algunes  persones,  per  desconeixença  o  per  despit,  alteren  el  descans  de  la  població 
incomplint la normativa, d’altra banda, els que no disposen d’ella no tenen cap recurs legal per 
castigar aquelles conductes poc apropiades. 

Cal tenir en compte l’existència de diversos municipis a l’Alt Empordà molt marcats pel turisme, 
els quals veuen multiplicats la seva població habitual d’una manera exponencial, durant una 
època molt determinada. Aquests municipis s’han vist obligats a prendre mesures per regular el  
tema de  soroll  i  garantir  d’aquesta  manera  el  benestar  de  la  població,  i  són  els  que  han 
elaborats normatives reguladores de soroll pròpies. 

 14.   El planejament urbanístic com una eina reguladora també del soroll

La gran majoria dels municipis de l’Alt Empordà no disposen d’un planejament urbanístic molt 
actualitzat.  Però  els  que  han  desenvolupat  un  nou  planejament  (POUM)  els  ha  permès 
incorporar paràmetres, i fins i tot elaborar una normativa, que reguli les emissions de sorolls. 

 15.   La major part de les activitats extractives de l’Alt Empordà es concentren en zones 
limítrofes amb espais naturals d’alt valor, com són el Fluvià i l’EIN Garriga d’Empordà

En  primer  lloc,  cal  destacar  l’elevada  concentració  d’activitats  extractives  tot  resseguint  el  
Fluvià.  Es  tracta  d’activitats  d’extracció  de  sorres  i  graves  en  la  seva  majoria.  La  seva 
importància recau en el fet de què el Fluvià i les seves ribes es trobin catalogades com a Xarxa  
Natura 2000. Amés, poden provocar un augment del risc d’inundació i alteracions en les àrees 
de recàrrega dels aqüífers.

En segon lloc, s’ha de fer especial referència a  la zona situada al nord-oest de la ciutat de 
Figueres, als municipis de Figueres, Llers i Avinyonet de Puigventós. Es tracta d’una sèrie de 
canteres de grans dimensions on s’extreuen calcàries, que limiten amb l’Espai d’Interès Natural  
(EIN) la Garriga d’Empordà.

 16.   Segons dades del DAR del 2007, un 68% de l’Alt Empordà és superfície forestal, el que 
representa una gran àrea amb elevat potencial d’aprofitament

De les 92.814 hectàrees forestals que té la comarca (DAR 2007), un 61% són un tipus de bosc 
dens, apte sobretot per a l’aprofitament de la fusta o el suro, un 31% són bosquines, més aptes 
per a l’aprofitament de la llenya, i un 8% són un tipus de bosc més obert, apte sobretot per al  
pasturatge.

Tanmateix, tot i l’elevat potencial d’aprofitament que tenen aquests boscos, massa sovint passa 
que la seva explotació no és gaire rentable, i els boscos s’acaben abandonant i densificant, 
augmentant així el risc d’incendis forestals. 

 17.   Segons dades del CPF (2007), el 93,7% de la superfície forestal de la comarca és 
propietat privada, i d’aquesta un 43,3% té un instrument d’ordenació forestal

En comparació amb la resta de comarques gironines, l’Alt Empordà és la quarta comarca amb 
un percentatge més petit  de superfície forestal de propietat privada (93,7%). Tanmateix, en 
comparació amb la mitjana de Catalunya (77,1%), és un percentatge força elevat (CPF 2007).

Actualment  (2009)  a  l’Alt  Empordà  hi  ha 190 IOF  aprovats,  que  ordenen 33.551  ha  de 
superfície  forestal  privada.  Amb el  43,3%  de  la  superfície  forestal  privada  de  la  comarca 
ordenada  per  un  IOF,  l’Alt  Empordà  és  la  comarca  de  la  província  de  Girona  amb  un 
percentatge  més  elevat.  Alhora,  en  comparació  amb  la  mitjana  de  Catalunya  (27%),  el 
percentatge és també molt elevat.



 18.   La pressió cinegètica, tot i augmentar any rere any, no és suficient per frenar el 
creixement desmesurat de les poblacions de senglar

Segons el  “Programa de seguiment  de les poblacions de senglar  a Catalunya”,  la  densitat 
estimada de senglars a l’observatori de l’Alt Empordà és de 12,5 senglars/100ha, la densitat  
més alta de Catalunya.

Per l’evolució que ha tingut en els últims anys, la tendència de la població de senglars a la 
comarca  és  de  continuar  creixent  i  expandir-se.  Aquest  augment  de  la  població  es  deu 
principalment a l’increment de les masses boscoses, que donen aliment i refugi als senglars, 
però també a l’habituació d’aquests animals a alimentar-se a les zones de conreus, on poden 
causar danys considerables. Una altra problemàtica relacionada amb l’augment de la població 
de senglars són els accidents de trànsit que es produeixen per col·lisions amb aquests animals, 
les quals han anat en augment en els últims anys segons l’estudi “Anàlisi de les col·lisions amb  
ungulats a les carreteres de Catalunya, Demarcació de Girona” (DMAH, 2007).

 19.   El sector de la pesca marítima està experimentant en els últims anys una pèrdua de 
rendibilitat, degut a l’increment dels costos i al descens de les captures

La pesca marítima a les comarques gironines travessa una crisi de sostenibilitat. Malgrat la 
facturació ha anat ascendint, el sector de la pesca és menys rendible degut a l’increment de  
costos (en especial el preu dels carburants i les reformes obligatòries a les embarcacions per 
tal  de complir  la  normativa)  i  el  descens de  les  captures,  sobretot  les  d’anxova  (o  seitó).  
Actualment existeix una regressió de llocs de treball per la pèrdua de rendibilitat del sector.

La pesca artesanal és la més sostenible a nivell ambiental. La seva major selectivitat fa que les 
captures no siguin molt elevades, que no hi hagi pràcticament captures accidentals, i que les 
espècies capturades siguin de major valor econòmic. Tanmateix,  en els últims anys la flota 
pesquera d’arts menors a Girona ha passat de 309 embarcacions (2003) a 216 (2008).

1.  La nova reserva marina del Cap de Creus serà la més extensa de la UE

Segons les últimes previsions, a finals del 2009 la nova reserva marina del Cap de Creus serà  
ja una realitat. Aquesta ocuparà una superfície total de 14.000 Km2, des del Cap de Creus fins 
a la Costa Vermella de l’estat francès, i serà l’àrea marina protegida més extensa d’Europa. 
Segons el Ministeri de Medi Ambient, la zona marina figurarà entre les 25 regions més riques 
del món pel que fa a biodiversitat.

Això suposarà un canvi total en la gestió del que ara és el parc natural, ja que passarà de ser 
competència catalana a europea. El nou estatus que adquirirà la zona suposarà la restricció de 
la pesca en algunes àrees i la total prohibició en d’altres. A llarg plaç, aquestes restriccions  
suposaran un benefici pel sector, amb un major nombre de captures.

2.  El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lidera la gestió dels residus de la comarca

La forta dispersió de la població (més de 200 nuclis disseminats), juntament amb el fet de què 
hi  ha  una  gran  quantitat  de  municipis  petits  amb pocs  recursos,  fan del  tot  necessària  la 
coordinació  a  través  del  Consell  Comarcal  per  tal  d’optimitzar-ne  la  gestió.  Actualment,  el 
Consell Comarcal està redactant el pla de gestió de residus municipals per una seixantena de 
municipis de la comarca.

El CCAE gestiona, entre d’altres, el servei  de recollida selectiva a municipis i  empreses, la 
recollida de vehicles abandonats, o el servei de deixalleria (deixalleria comarcal, xarxa de mini-
deixalleries,  suport  a la gestió de les deixalleries municipals,  servei  de recollida de residus 
especials mitjançant la deixalleria mòbil).

A més, el CCAE gestiona l’abocador comarcal situat a Pedret i Marzà, en el qual es dipositen 
de  forma  controlada  tots  els  residus  de  la  fracció  resta  generats  a  la  comarca,  i  també 
gestionarà el futur centre de tractament de residus comarcal, situat al costat de l’abocador, amb 
diverses instal·lacions destinades a la separació i valorització de residus.



Pel que fa al tractament de les dades, el CCAE disposa d’un espai web on es poden consultar 
les quantitats dipositades a l’abocador comarcal, així com les recollides als municipis pel que fa 
a  diferents  fraccions  de  selectiva.  Tanmateix,  cal  millorar  l’enregistrament  i/o  tractament 
d’aquestes  dades  ja  que  algunes  són  poc  coherents  o  incompletes.  Per  altra  banda,  les 
quantitats recollides de residus orgànics i residus de deixalleria no es poden consultar enlloc. 

 22.    L’elevada població  estacional  que té  l’Alt  Empordà fa augmentar  la  producció  de  
residus per habitant i dia que registra la comarca

L’any 2007 es produïen 2,42 kg/hab·dia a la comarca,  valor  força superior  a la mitjana de  
Catalunya (1,64 Kg/hab·dia). L’explicació bé donada pel fort increment de la població en els 
mesos d’estiu, quan molts turistes venen a passar les vacances a la comarca, especialment en 
els municipis costaners, com ara Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, o l’Escala. Aquesta 
població estacional genera uns residus extra que han de ser gestionats per la comarca.

 23.   La producció de selectiva ha augmentat molt en els últims anys, però encara resta lluny 
dels objectius marcats pel PROGREMIC 2007-2012

El percentatge de reciclatge respecte el total de residus generats a la comarca ha augmentat 
molt  en el  període 2000-2007, passant  del  3,76% (3.365 Tn) al  18,49% (21.126 Tn),  però  
encara és molt baix en comparació amb l’objectiu marcat pel PROGREMIC 2007-2012 que és 
del 48%. Cal avançar en la separació de la fracció orgànica, fracció que representa gairebé la 
meitat en pes de la bossa d’escombraries, i l’any 2007 se separava tan sols un 17,31%. 

 24.   El nou centre de tractament de residus de l’Alt Empordà, situat a Pedret i Marzà, 
permetrà fer grans avenços en la valorització de residus i augmentarà la vida útil de 
l’abocador

El nou centre tindrà una nova deixalleria comarcal, una planta de compostatge, una planta de 
gestió de residus voluminosos, així com una planta de triatge i tractament de la fracció resta. 
Aquestes instal·lacions faran augmentar el percentatge de valorització de les diferents fraccions 
de selectiva, acostant-se així als objectius marcats pel PROGREMIC.

 25.   Existeix una problemàtica amb els abocaments incontrolats de runes i altres materials

La problemàtica dels abocaments incontrolats de runes i altres materials de la construcció no té 
una solució senzilla. El control dels abocaments incontrolats per part d’un ajuntament passa per 
una tasca prèvia de prevenció amb l’aplicació de l’ordenança municipal de gestió de residus de 
la  construcció  en relació  a  les  llicències  d’obres  tramitades  des  del  municipi.  Segons una 
enquesta  del  2005  feta  pel  Consell  Comarcal,  tan  sols  una  dotzena  dels  municipis  de  la 
comarca disposaven d’una ordenança municipal per a la gestió de les runes.

 26.   La quantitat de residus industrials declarats per les empreses inscrites en l’inventari 
permanent de productors de residus va en augment en el període estudiat (2000-2005), 
essent la valorització el tractament majoritari d’aquests residus

Segons les dades disponibles al Departament de Medi Ambient, el nombre d’empreses inscrites 
en l’inventari permanent de productors de residus passa de 308 empreses l’any 2000 a 354 
empreses l’any 2005. Però el que crida més l’atenció és l’augment de les tones de residus 
declarades, que passa de 31.624 tones l’any 2000 a 51.473 tones l’any 2005. 

Pel que fa al tractament que reben aquests residus industrials declarats, la valorització és amb 
diferència  el  tractament  més  utilitzat  (39.909  Tn,  entre  valorització  en  origen  i  sobretot 
valorització externa), seguida de la deposició controlada (5.341 Tn), i el tractament fisicoquímic-
biològic de depuradora (4.776 Tn).



 27.   Les terres de conreu de l’Alt Empordà tenen suficient capacitat per absorbir les 3.990 
Tn de nitrogen que es generen anualment a través de les dejeccions ramaderes

S’estima que l’Alt Empordà té una superfície agrícola útil (SAU) de 27.941 hectàrees, les quals 
es calcula que podrien arribar  a absorbir  fins a 4.750 Tn de N a l’any,  calculant  una dosi  
estàndard de nitrogen d’aplicació agrícola de 170 kg N/ha·any. Per tant, aplicant correctament 
els purins en els camps agrícoles, i controlant les quantitats d’adobs químics nitrogenats que 
s’apliquen als camps, els problemes de contaminació dels aqüífers i  aigües superficials per 
nitrats serien inexistents.

Tanmateix, actualment aquests problemes existeixen. L’Alt Empordà és la comarca gironina 
amb un major nombre de municipis declarats com a zones vulnerables per contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries amb un total de 37 municipis.

c) Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles

PUNTS FORTS PUNTS DÈBILS

↑ Creixent  paper  del  CCAE en  la  gestió 
dels  diferents  riscos  que  afecten  a  la 
comarca.

↑ Destacat  nombre  de  municipis  que 
formen  part  d’alguna  mancomunitat  de 
l’aigua.

↑ 11 municipis han deixat de tenir, en els 
darrers  5  anys,  excés  de  nitrats  a  les 
seves aigües per ús de boca.

↑ Presència  de  normatives  a  nivell 
europeu, estatal i autonòmic en matèria 
de soroll sota els mateixos criteris.

↑ Els  consistoris  municipals  tenen  a 
disposició mecanismes de gestió: mapes 
de capacitat  acústica,  normatives tipus, 
etc.

↑ Existeixen diverses propostes d’actuació 
per  minimitzar  els  impactes  sonors  de 
les grans infraestructures.

↑ Elevada diversitat faunística i florística a 
la  comarca,  i  elevada  superfície 
protegida (37%  de  la  superfície 
comarcal), entre zones regides pel PEIN, 
Xarxa Natura 2000 i altres.

↑ Un  43,3%  de  la  superfície  forestal 
privada de la comarca té un instrument 
de  gestió  forestal,  un  percentatge 
superior a Girona (35,16%) i  Catalunya 
(27%).

↑ El  percentatge  de  residus  de  selectiva 
ha augmentat molt en els últims anys.

↑ Actualment  des  del  Consell  s’està 
redactant  el  pla  de  gestió  de  residus 
municipals  per  una  seixantena  de 
municipis de la comarca.

↑ Amb  la  xarxa  de  mini-deixalleries  o  la 
campanya  de  compostatge  casolà, 

↓ Existència  de  moltes  zones  amb un  elevat 
risc  d’inundació  al  tram  mig  i  baix  de  la 
Muga i en determinades rieres litorals, amb 
períodes de retorn de només 10 i 50 anys.

↓ Risc d’inundacions pel mal estat de molts llits 
i lleres de cursos fluvials molt bruts.

↓ Major  facilitat  per  a  la  propagació  del  foc 
degut a l’augment de la continuïtat forestal 
i la presència de forts vents.

↓ Nombrosa  presència  d’urbanitzacions  en 
espais d’elevat risc per incendis.

↓ Manca de molts Manuals d’Actuació per fer 
front  als diversos riscos existents,  tot  i  la 
seva obligatorietat.

↓ Restriccions  puntuals  d’aigua  com  a 
conseqüència d’episodis de sequeres.

↓ Dificultats en la gestió de l’aigua per falta de 
coneixement precís d’aspectes claus com 
les pèrdues,  les extraccions  subterrànies, 
control de cabals de petites xarxes, etc. 

↓ Manca d’EDAR a 47 dels 68 municipis de l’Alt 
Empordà,  especialment  municipis  petits  i 
rurals. 

↓ Presència  molt  reduïda  de  xarxes  de 
clavegueram separatives entre les aigües 
residuals i pluvials als nuclis urbans.

↓ Manca  d’un  compromís  municipal  en  vers 
l’aprovació  dels  mapes  de  capacitat 
acústica.

↓ Manca  de  normatives  municipals  pròpies 
reguladores de soroll.

↓ Presència  d’infraestructures  importants  molt 
transitades  que  fan  difícil  minimitzar 
l’impacte sonor que generen. 

↓ Presència d’un turisme de masses concentrat 
en  un  període  de  temps  curt  i  en 



s’intenta acostar la gestió dels residus a 
la població.

↑ Pel  que fa  a residus industrials,  tan  el 
nombre d’empreses que declaren com la 
quantitat  de  residus  declarats  van  en 
augment  en  els  últims  anys,  essent  la 
valorització  el  tractament majoritari  que 
s’aplica als residus.

determinades  poblacions,  amb  hàbits  de 
comportament poc cívics respecte al soroll.

↓ Poc pes del Consell Comarcal per a imposar 
la  implantació  de  normatives  municipals 
reguladores  de  soroll  i  per  aprovar  els 
mapes de capacitat acústica.

↓ L’explotació dels recursos forestals sovint no 
és rentable econòmicament.

↓ Elevat  creixement  poblacional  d’algunes 
espècies  animals  a  la  comarca,  amb 
especial  menció  al  senglar,  que  causa 
problemes com els accidents de trànsit  o 
danys en els cultius.

↓ Presència  de  diverses  espècies  animals 
invasores  que  desplacen  espècies 
autòctones.

↓ Degut  a  l’increment  de  costos  (sobretot 
carburants i  reformes a les embarcacions) 
i al descens de les captures, el sector de la 
pesca  marítima  pateix  una  pèrdua  de 
rendibilitat,  fet  que  es  tradueix  en  una 
regressió de la flota pesquera i de llocs de 
treball.

↓ Diferència  important  entre  els  actuals 
percentatges de recollida de selectiva i els 
objectius marcats pel PROGREMIC.

↓ L’Alt  Empordà té una taxa de producció de 
residus per habitant i dia molt elevada.

↓ La  separació  de  la  matèria  orgànica  es 
practica  en  menys  de  la  meitat  dels 
municipis de la comarca, i en molts casos 
s’ha  de  transportar  fins  a  una  planta  de 
compostatge situada a Olot.

↓ Pocs  municipis  disposen  d’una  ordenança 
reguladora  de  runes  i  materials  de  la 
construcció  per  tal  de  prevenir  els 
abocaments incontrolats.

↓ L’aplicació  de dejeccions  ramaderes,  adobs 
químics nitrogenats i fangs de depuradora 
als camps agrícoles provoca contaminació 
per nitrats d’aqüífers i  aigües superficials. 
Actualment hi ha declarats a la comarca 37 
municipis com a zones vulnerables per a la 
contaminació per nitrats.

↓ Manca  d’informació  actualitzada  o  dades 
incompletes respecte a diferents variables 
relacionades amb el medi ambient a nivell 
comarcal  (recursos  naturals,  residus, 
aigua,  etc),  ja  sigui  via  web  o  per  altres 
canals.

OPORTUNITATS AMENACES

↑ L’Alt  Empordà  té  un  gran  potencial 
d’aprofitament  de  recursos  forestals, 
sobretot fusta, suro i llenya, però també 
biomassa  per  a  produir  energia, 

↓ La nova reserva  marina  del  Cap de  Creus 
limitarà l’extracció de recursos pesquers a 
la zona protegida.



aprofitaments  apícoles,  pastures  o 
bolets.

↑ Degut a la riquesa de les aigües marines 
de la zona, la pesca marítima continua 
tenint  un  potencial  molt  elevat  a  la 
comarca.

↑ La  nova  reserva  marina  del  Cap  de 
Creus  actuarà  com  a  reservori  per  a 
moltes espècies d’interès pesquer.

↑ El futur centre de tractament de residus 
de l’Alt Empordà permetrà avançar molt 
en la valorització dels residus, així com 
augmentar  la  vida  útil  de  l’abocador 
comarcal.

↑ Les  terres  de conreu  de  l’Alt  Empordà 
tenen capacitat suficient per absorbir tot 
el  N  generat  d’origen  ramader  a  la 
comarca.

↑ Les dejeccions ramaderes poden ser un 
valuós  recurs  per  a  la  producció 
d’electricitat   a  través  de  la  combustió 
del biogàs.

↑ Els  nous  planejaments  urbanístics 
(POUM) incorporen normatives de soroll.

↑ Aplicació  de  mètodes  de  reg  més 
eficients  en  el  consum  d’aigua  en 
determinades  zones  i  cultius  de  la 
comarca.

↓ La major part de les activitats extractives de 
l’Alt  Empordà  es  concentren  en  zones 
limítrofes amb espais  naturals  d’alt  valor, 
com  són  el  Fluvià  i  l’EIN  Garriga 
d’Empordà.

↓ Augment  de les  restriccions  d’aigua  com a 
conseqüència de la previsió d’augment de 
la  demanda  en  un  25%  entre  els  anys 
2001 i 2026.
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